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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 

RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos deve ser entendida como um direito fundamental aos 

diversos sujeitos, independente de sua etnia, gênero e idade. O jovem e adulto, pelas 

características individuais, e ao mesmo tempo, grupais, relativo à idade, mundo do 

trabalho, diversidade sociocultural, também enxergam na figura do professor, e da escola, 

projetos educacionais capazes de satisfazer suas necessidades de aprendizagem formal. 

Nesse intuito, é importante destacar que é de grande responsabilidade o papel do educador 

que atua na modalidade, principalmente em tempos de instabilidade politica, econômica, 

social e educacional que vivenciamos atualmente. Refletindo acerca da concepção 

democrática relativa ao papel do professor, esse tem posição explicita ao se preocupar 

com o desenvolvimento da aprendizagem do sujeito, pois acredita no principio que todos 

são capazes de aprender, caracterizando o papel ativo e cíclico entre professor e aluno. 

Assim, ser professor da EJA, é um desafio para o profissional da educação, que tem que 

possuir em sua prática docente, sobretudo a sensibilidade da escuta. Na tentativa de 

debruçar sobre a prática pedagógica do professor da EJA, esse estudo suscita o seguinte 

questionamento: quais são os anseios e desafios presentes no cotidiano escolar do 

professor da EJA? Neste intuito, o estudo se desenvolveu a partir do seguinte objetivo 

norteador: refletir quais os anseios e desafios que estão implicados no desenvolvimento 

cotidiano da prática pedagógica do professor da EJA. A formação do educador na EJA 

requer uma postura politica no sentido de compreender que educar perpassa pela a cultura. 

É de suma importância pensar o educador enquanto ser que educa, saindo da visão de 

tecnólogo do ensino, para pensar que o educador não educa sozinho e sim em comunhão 

com os outros. Reconhece-se o professor da EJA como um sujeito que produz e mobiliza 

saberes na sua práxis. Tais saberes são pressupostos que balizam seu pedagógico, 

caracterizando-se pelo entendimento que a relação dos docentes com os saberes não se 

reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos. Conforme Tardif (2008) pode-se 

definir o saber docente como um saber plural, formado de saberes oriundos da formação 
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profissional, assim definidos: saberes profissionais; saberes disciplinares; saberes 

curriculares e saberes experienciais. Esses saberes são indispensáveis para a formação dos 

professores nas classes de EJA e necessários para a construção de um modelo de gestão 

que visa uma educação de qualidade, humanizadora e cidadã para os seus. Tais saberes 

elencados pelos estudos de Tardif (2008) permearão toda a visão sistêmica de formação 

que se cruza em dois movimentos harmônicos: a constituição da identidade profissional 

e a ação didática do professor. A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência 

da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e 

não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores, (ALARCÃO, 2008, 

p. 41). O professor enquanto agente social de transformação na EJA precisa repensar o 

trabalho pedagógico que envolve  uma política de acolhimento na perspectiva de  um 

trabalho que valoriza o sujeito da EJA. Nesses moldes, Arroyo (2006) infere que os jovens 

e adultos, esperam no professor, uma educação, putada no diálogo, e não aquela em que 

o professor domina a cena, o monólogo, mais uma educação que paute a interlocução. 

Santos (2004) interpõe que o maior desafio do professor na contemporaneidade é efetivar 

a valorização dos saberes, pautando por um processo educativo baseado na compreensão 

e que respeite a diversidade. O percurso metodológico empreendido para responder ao 

problema elencado nesse estudo, parte primeiramente de leituras prévias através de 

levantamento bibliográfico, suscitando, assim, reflexões sobre a prática pedagógica do 

professor na EJA. Esse estudo é baseado na abordagem qualitativa. Nesses moldes, 

Turato (2005), dispõe que as pesquisas que utilizam o método qualitativo devem trabalhar 

com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Sendo basicamente 

úteis para quem busca entender o contexto onde algum fenômeno ocorre. Cabe-lhes, pois, 

adentrar na subjetividade dos fenômenos, voltando a pesquisa para grupos delimitados 

em extensão e território, porém possíveis de serem abrangidos intensamente. É 

caracterizada pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito do seu 

objeto, que permita conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao 

comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições das ações, 

incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios 

entrevistadores. Na tentativa de suscitar maiores reflexões, Laville e Dionne (1999) 

acrescentam que as pesquisas de cunho qualitativo são as mais utilizadas para estudos que 

envolvem humanos, pois facultam a possibilidade de escuta e representação do real. Os 

saberes oriundos de Godoy (1995) estabelece que a abordagem qualitativa deva interagir 

de forma integrada com o campo estudado, dando a possibilidade de o pesquisador 

adentrar e perceber as nuances a partir dos sujeitos envolvidos. No que se refere aos 

procedimentos técnicos, essa pesquisa é caracterizada como de campo. Para Fonseca 

(2002) a pesquisa de campo é caracterizada pela coleta de informações e dados juntos aos 

sujeitos. Complementar a isso, Vergara (2005) interpõe que a pesquisa de campo 

caracteriza-se como uma investigação empírica alcançada na localidade em que incide ou 

incidiu um fenômeno ou que dispõe de subsídios para esclarecê-lo. O instrumento 

utilizado para coleta de evidências foi a entrevista semiestruturada contendo questões 

relativas aos anseios do professor atuante nas turmas de EJA. Para Triviños (1987) a 

entrevista semiestruturada tem como intuito os questionamentos, que necessariamente são 

apoiados em hipóteses e teorias relacionados com a temática central da pesquisa. Os 

saberes oriundos de Manzini (1990;1991) expõe que a entrevista semiestruturada deve 

conter perguntas chaves que direcionam a responder ao problema levantado na pesquisa. 

Para além, tal instrumento de coleta de dados, favorece que as respostas sejam postas 

pelos sujeitos de forma mais livre, não ficando fadada a padronização. A pesquisa contou 
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com a participação de 16 professores da rede municipal de Formosa do Rio Preto-Bahia, 

que durante um curso de formação oferecido para docentes atuantes na EJA, foram 

questionados sobre sua prática docente na EJA. Os dezesseis colaboradores da pesquisa 

foram indagados sobre quais são os principais anseios do docente que atuam na EJA. As 

sinalizações feitas pelos sujeitos foram muito significativas, pois giram em torno do 

desenvolvimento da alfabetização e processos de matematização; de um trabalho 

significativo com os alunos; que os alunos sejam assíduos, e comprometidos com a 

aprendizagem e que saibam conviver com as diferenças em grupo. Sobre a alfabetização, 

na EJA, Moll (2004) dispõe que [...] “em adultos em processo de alfabetização” no 

contexto social brasileiro, nos referimos a homens e mulheres marcados por experiências 

de infância na qual não puderam permanecer na escola pela necessidade de trabalhar, por 

concepções que as afastavam da escola como de que “mulher não precisa aprender” ou 

“saber os rudimentos da escrita já é suficiente”, ou ainda, pela seletividade construída 

internamente na rede escolar que produz ainda hoje itinerários descontínuos de 

aprendizagens formais. Referimo-nos a homens e mulheres que viveram e vivem 

situações limite nas quais os tempos de infância foi, via de regra, tempo de trabalho e de 

sustento das famílias. (MOLL, 2004, p. 11). A aquisição prática da leitura e escrita para 

os sujeitos jovens e adultos caracteriza-se como um progresso intelectual, mas também 

de elevação da autoestima. Nesse sentido, a ação do professor é basilar, principalmente 

no que tange à alfabetização, que se caracteriza como o ponto de partida do processo de 

escolarização. Para Gadotti & Romão (2005), é preciso levar em consideração que o 

sujeito jovem e adulto tem demandas sociais, familiares, e que muitas das vezes já chega 

a escola com opiniões formatadas, assim suas práticas sociais devem ser levadas em 

conta. Nesse intuito, o professor inserido na modalidade de ensino deve versar por 

conteúdos e metodologias apropriadas ao contexto, contribuindo para minimizar as 

necessidades educacionais e possibilizar o crescimento critico e cognitivo. É de extrema 

relevância ressaltar que em todas as entrevistas semiestruturadas a categoria material 

didático foi prevalente, no campo sempre da falta. Nesse sentido, Schmitz (1993) 

direciona que o material didático constitui-se como o elo entre a palavra e a realidade do 

sujeito. As concepções teóricas disseminadas por Nérici (1991) direciona que o material 

didático tem como intuito facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Nesses moldes, 

a utilização desses dispositivos didáticos vem a facultar uma maior significatividade dos 

processos cognitivos. Na sequência, os 16 entrevistados foram questionados sobre quais 

são as principais dificuldades encontradas na contemporaneidade na EJA e que acabam 

por dificultar sua prática docente. As categorias relatadas foram: evasão escolar, pouca 

assiduidade principalmente em dias de avaliações, desinteresse, ausência de recursos 

audiovisuais, falta de estrutura física adequada; falta de coordenador especifico para a 

EJA. São diversos os desafios que o professor da EJA tem que conviver. A evasão, por 

exemplo, é necessário conhecer o perfil desses sujeitos, e atentar para os motivos que 

estão provocando, como trabalho, a própria metodologia do professor, o fracasso escolar, 

transporte, e diversos outros motivos que fragiliza o sujeito. Nesse sentido Mool (2004) 

destaca que [...] é preciso conhecer o aluno: conhecê-lo como indivíduo num contexto 

social, com seus problemas, seus medos, suas necessidades, valorizando seu saber, sua 

cultura, sua oralidade, seus desejos, seus sonhos, isto possibilita uma aprendizagem 

integradora, abrangente, não compartimentalizada, não fragmentada (MOLL, 2004, p. 

140). Ao docente da EJA é atribuído o dever de contribuir para que os sujeitos sejam 

capazes de incluir-se no processo de escolarização e superar seus medos e fragilidades, 

indo a busca de seus projetos de vida. A EJA na maioria das vezes é vista pelo campo da 
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falta, apesar da conquista de alguns direitos. Delors (2001) chama a atenção para a 

carência de estímulos financeiros em toda a área educacional, mais especificamente em 

países em desenvolvimento como é o Brasil. Uma educação e formação de qualidade, 

quebrará o ciclo da exclusão, desigualdades e violências diversas que vivenciamos. Os 

16 pesquisados foram indagados como são organizadas as aulas na EJA. O coletivo de 

sujeitos disse que as aulas acontecem de acordo com a realidade da turma, como um 

diagnóstico prévio, levando em consideração a realidade dos sujeitos individuais, através 

de textos diversificados, atividades impressas, cartazes, atividades lúdicas como pinturas. 

Para Nicola (2003) o conhecimento é cada vez mais universal e o ensino moderno, 

acompanhando essa tendência, deve realçar e aprofundar as relações interdisciplinares. 

Cabe ao (a) professor (a) atuar como mediador dessas relações e promover a integração 

entre as diversas áreas, para que o aluno seja capaz de construir uma visão holística do 

mundo, de adquirir e elaborar conhecimento na sua totalidade, de “crescer” como pessoa 

e de socializar-se (NICOLA, 2003, p.32). Assim, é importante destacar que o professor 

deve criar mecanismos que atenda também os conhecimentos de mundo dos sujeitos. 

Fuck (1994) impulsiona que o professor deve acreditar no educando e em sua capacidade 

de aprender. Para além é papel do educador suscitar proposições e problemas. Os 

estudantes não devem ser submetidos a atividades pré-formatadas e que não 

contextualizem o cenário vivencial de aprendiz. Esse estudo encaminha para o 

entendimento que os professores que participaram dessa pesquisa, buscam, sobretudo 

ampliar suas habilidades didático-pedagógicas, por procurarem cursos de capacitação, 

emergindo assim, docentes com competências especificas, que apesar das faltas não 

deixam de realizar seu trabalho, versando a qualidade. Nesses moldes, é importante 

destacar que o perfil, e sobretudo a prática do docente da EJA, contribui de forma 

significativa para o êxito do sujeito jovem e adulto. Dentre as tantas atribuições e embates 

que o professor da EJA enfrenta, o seu compromisso de fato permanece atingível, que é 

a possibilidade de transgredir trajetórias de vidas de sujeitos que vivem à margem da 

sociedade. Diante do exposto é necessário reafirmar que a EJA é um terreno marcado 

pelas exigências da contemporaneidade, assim torna-se cada vez mais necessário emergir 

docentes preocupados em possibilitar o direito real a inclusão através do processo de 

escolarização. 

 

Palavras-chave: EJA; Prática Pedagógica; Professor. 
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